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Abstract

The study aimed at showing the effect 

of the ellipses and the increase in the Quranic 

script in the statement of interpretive seman-

tics in Surah Al-Kahf. The researcher followed in 

his study the inductive, analytic, and deductive 

method. The most prominent of these results 

was the existence of Quranic words with a dif-

ferent script than the standard script in terms of 

ellipses and increase. There is something to be 

contemplated and learned, and then to know its 

secrets. An increase in the lettering of the word 

for the usual word suggests an increase in mean-

ing. The increase in the building is followed by 

an increase in meaning. Moreover, the increase of 

the building can lead to the meaning of laxity or 

meditation and reflection. The result is also that 

the lack of written letters of the Quranic word 

from the usual word suggests the speed of the 

event, or the speed of the action and its effect 

on the doer, or indicates the shrinkage of the 

meaning and pressure or the connection of parts. 

And as the study shows the close relationship 

between the science of script and Quranic recita-

tions, and the extent of the association of each 

other, so scientists counted that the approval of 

the Othman script is a condition of the correct 

recitation.

Keywords: Quranic script, ellipses and in-

crease, interpretation, meanings and indications.

ملخ�ص البحث
احلذف  اأثر  بيان  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
الدالالت  بيان  يف  القراآين  الر�سم  يف  والزيادة 
الباحث  واتبع  الكهف،  �سورة  يف  التف�سريية 
والتحليلي  اال�ستقرائي  املنهج  درا�سته  يف 
وجود  اأن  نتائجها:  اأبرز  من  وكان  واال�ستنباطي، 
كلمات قراآنية بر�سم خمتلف عن الر�سم القيا�سي 
الوقوف  ي�ستدعي  والزيادة،  احلذف  حيث  من 
والنظر اإىل اأن هناك اأمراً يجب تاأمله وتدبره، ومن 
ثم الوقوف على اأ�سراره، كما اأن وجود زيادة يف 
يوحي  املعتادة  الكلمة  عن  الكلمة  حروف  ر�سم 
بزيادة يف املعنى، فالزيادة يف املبنى يتبعها زيادة 
يف املعنى، وكذلك فاإن زيادة املبنى ميكن اأن يوؤدي 
اإىل معنى الرتاخي، اأو التمهل اأو التاأمل والتفكر، 
اأو انف�سال اأجزائه، وهذا ما اأثبتته الدرا�سة، ومن 
حروف  ر�سم  يف  نق�ص  وجود  اأن  اأي�ساً:  النتائج 
ب�سرعة  املعتادة يوحي  الكلمة  القراآنية عن  الكلمة 
على  و�سهولته  الفعل  وقوع  �سرعة  اأو  احلدث، 
و�سغطه،  املعنى  انكما�ص  على  يدل  اأو  الفاعل، 
اأو ات�سال اأجزائه، وهذا ما اأثبتته الدرا�سة، وكما 
علم  بني  الوثيقة  العالقة  الدرا�سة  خالل  من  تبني 
الر�سم والقراءات القراآنية، ومدى ارتباط بع�سهما 
العثماين  الر�سم  موافقة  العلماء  عدَّ  لذا  ببع�ص، 

�سرطاً من �سروط القراءة ال�سحيحة.
القراآين،  الر�سم  �ملفتاحية:  �لكلمات 

احلذف والزيادة، التف�سري، املعاين والدالالت.
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املقدمة

احلمد هلل الذي علَّم القراآن، خلق االإن�سان، علمه البيان، وال�سالة وال�سالم 
على خري اخللق واالأنام املبعوث رحمة للعاملني، �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه 

اأجمعني.
�أما بعد:

قد�سيته  من مظاهر  القراآن، ومظهراً  ذاتية  من  يعد جزءاً  القراآين  الر�سم  فاإنَّ 
التي ي�سعر بها القارئ يف كثري من كلماته، كالرحمن وال�سالة، والزكوة، وحم، 
وامل، وطه، وي�ص وغريها، كلها تعبرِّ عن قد�سية، وجت�سد م�ساعر دينية، ولو كتبت 
هذه الكلمات وفق القاعدة االإمالئية لفقدت كثرياً من دالالتها، ولهذا ال منلك اإال 
اأن نعرتف بخ�سو�سية ال حمدودة للر�سم القراآين اأو ما ي�سمى بالر�سم العثماين، 

مما يوؤكد التوقيف يف بع�ص معامل ذلك الر�سم، اإذا مل يكن توقيفيا كليا))).
والر�سم القراآين له خ�سو�سية ذات �سفة معنوية، غري حمكومة مبعايري مادية، 
وميكن تلم�ص بع�ص اآثارها يف جمال القراءة املتعددة لالألفاظ، ومراعاة القراءات 
الهدف  اأن  اإال  الزيادة والنق�سان،  الدالالت يف جمال  العربية و�سعة  واللهجات 
االأ�سمى واالأعلى ال ميكن اإدراكه باملعايري، واإمنا ميكن اإدراكه بالفطرة، ومبا ي�سعر به 
قارئ القراآن يف امل�سحف العثماين من متيز الر�سم القراآين، وخ�سو�سيته ال�سكلية 
العربية  اللفظة  يف  الو�سوح  عظيم  بياين  اإعجاز  عن  االأدق  وتعبريه  والرمزية 
والر�سم املعب عن ذلك، حتى اأن قارئ القراآن ي�سعر بقد�سية الر�سم القراآين وهيبة 

ذلك الر�سم، وال ي�سعر مبثل ذلك يف غياب ذلك الر�سم املميز واملعب))).

ينظر: النبهاين، حممد فاروق، املدخل اإىل علوم القراآن الكرمي، دار عامل القراآن، حلب، ط)، 005)م،   -(
�ص64).

ينظر: املرجع نف�سه، �ص 64).  -(
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وال �سك اأن وجود كلمات قراآنية بر�سم خمتلف يف اآية يلفت النظر اإىل اأن 
املثال يف حالة وجود  �سبيل  تدبره، وعلى  ثم  تاأمله ومن  اأمراً عظيماً يجب  هناك 
زيادة يف حروف الكلمة عن الكلمة املعتادة فاإن هذا يعني زيادة يف املبنى يتبعه 
زيادة يف املعنى، كذلك فاإن زيادة املبنى ميكن اأن يوؤدي اإىل معنى الرتاخي، اأو 
التمهل اأو التاأمل والتفكر، اأو انف�سال اأجزائه، ويف حال نق�ص حروف الكلمة فاإن 
هذا يعني اإما �سرعة احلدث، اأو �سرعة وقوع الفعل و�سهولته على الفاعل، و�سدة 
قبول املنفعل للتاأثر به يف الوجود، اأو رمبا يدل على انكما�ص املعنى و�سغطه، اأو 

تالحم اأجزائه)))، ورمبا تظهر اأ�سرار اأخرى من خالل التاأمل والتفكر والتدبر.
ونظراً ملكانة الر�سم القراآين واأهميته وما له من اأثر يف بيان املعاين والدالالت 
التف�سريية، جاءت هذه الدرا�سة املو�سومة بـ)احلذف والزيادة يف الر�سم االقراآين 
واأثرهما يف بيان املعاين والدالالت التف�سريية يف �سورة الكهف) ليقف الباحث 
من خاللهما على املعاين والدالالت التف�سريية، وال �سك اأن هناك معاين ودالالت 
اأو داللة خفية،  لها عالقة  واأخرى غري وا�سحة ولكن  تكون وا�سحة وجلية،  قد 
اإليها مبزيد من الدرا�سة والتاأمل والتدبر، يف �سوء معرفة االألفاظ  ميكن التو�سل 
خا�ص  نظام  ذات  حمكمة  لغة  القراآن  فلغة  بدقة،  داللتها  وحتديد  معانيها  وفهم 
تظهر  اإيحاءات  لها  ور�سمها  كلماتها  فداللة  واالإيقاع،  والرتاكيب  املفردات  يف 
اإىل  الرجوع  لتحديد داللتها  يكفي  فال  و�سياقها،  الكرمية  االآيات  ن�سق  من خالل 
املعاجم اللغوية فقط، بل ال بد من الرجوع فيها اإىل الن�ص، وال�سياق، واجلو العام 

لالآيات. 

ينظر: املراك�سي، اأحمد بن حممد بن عثمان االأزدي، عنوان الدليل من مر�سوم خط التنزيل، حتقيق: هند   -(
اإعجاز ر�سم  �سلبي، دار الغرب االإ�سالمي، بريوت، ط)، 990)م، �ص88، وينظر: �سملول، حممد، 

القراآن واإعجاز التالوة، دار ال�سالم، القاهرة، ط)، 006)م، �ص)). 
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�أهمية �ملو�سوع:
تكمن اأهمية املو�سوع يف كونه يعالج ق�سية مرتبطة بكتاب اهلل تعاىل ارتباطاً    -(
وثيقاً وهي بيان اأثر ر�سم الكلمة القراآنية من حيث احلذف والزيادة يف بيان 

املعاين والدالالت التف�سريية يف �سورة الكهف.
يبني هذا املو�سوع مزية الر�سم القراآين واأثره يف بيان تعدد القراءات، كون    -(

موافقة الر�سم القراآين ركًنا من اأركان القراءة ال�سحيحة.
حتاول هذه الدرا�سة االإجابة عن بع�ص الت�ساوؤالت حول احِلَكم واالأ�سرار من    -3

ر�سم بع�ص الكلمات القراآنية بطريقة تختلف عن الر�سم االإمالئي.
�أهد�ف �لبحث:

اإبراز القيمة العلمية للر�سم القراآين.   -(
بيان اأثر احلذف والزيادة يف ر�سم الكلمة القراآنية يف تعدد القراءات املتواترة.   -(

اإظهار اأثر احلذف والزيادة يف ر�سم الكلمة القراآنية يف بيان املعاين والدالالت    -3
التف�سريية.
منهج �لبحث:

اتبع الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج اال�ستقرائي واملنهج التحليلي واملنهج 
اال�ستنباطي وذلك من خالل:

تتبع املوا�سع التي كتبت فيها بع�ص الكلمات القراآنية بر�سم معني من حيث    -(
للقراءات  الر�سم  احتمال  فيه  روعي  التي  والكلمات  والزيادة،  احلذف 

املختلفة يف �سورة الكهف.
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بيان اأثر احلذف والزيادة يف الر�سم القراآين يف تعدد القراءات املتواترة.   -(
املعاين  بيان  يف  القراآين  الر�سم  يف  والزيادة  احلذف  اأثر  على  الوقوف    -3

والدالالت التف�سريية يف �سورة الكهف.
حدود �لدر��سة:

اعتمد الباحث يف درا�سته على قاعدتي احلذف والزيادة من قواعد الر�سم 
القراآين، وجاءت الدار�سة التطبيقية يف �سورة الكهف.

�لدر��سات �ل�سابقة: 
بعد البحث والتحري يف حمركات البحث االإلكرتوين، ومواقع اجلامعات، 
تناولت  م�ستقلة  موؤ�سلة  علمية  درا�سة  على  الباحث  يعرث  مل  العلمية،  واملراكز 
بع�ص  هناك  كان  ولكن  والعنوان،  امل�سمى  هذا  حتت  م�ستقل  ب�سكل  املو�سوع 

الدرا�سات تناولته ب�سكل عام، منها:
جامعة  جملة  غنية،  بوح�سيه،  واأ�سراره،  وِحكمه  وُحكمه  القراآين  الر�سم    -(
القراآن الكرمي والعلوم االإ�سالمية، جامعة القراآن الكرمي والعلوم االإ�سالمية، 

اخلرطوم، عدد)3، 5)0)م، �ص)-))).
تناولت هذه الدرا�سة الر�سم القراآين من حيث ُحكمه وِحَكَمُه واأ�سراره ب�سكل 
عام، مع ذكر اأمثلة متنوعة من القراآن الكرمي، يف حني جاءت درا�ستي متخ�س�سة 
يف قاعدتي احلذف والزيادة من قواعد الر�سم القراآين، وحمددة اأي�ساً يف �سورة 
قت درا�ستي اإىل اأثر احلذف والزيادة يف بيان اأوجه القراءات  الكهف، وكما تطرَّ
املتعدده يف الر�سم القراآين وبيان اأثره يف بيان املعاين والدالالت التف�سريية، يف 

املقابل اأن الدرا�سة ال�سابقة مل تتطرق اإىل ذلك. 
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الرحمن  عبد  اجلمل،  العثماين،  الر�سم  يف  القراآنية  القراءات  اختالف  اأثر    -(
يو�سف، جملة اجلامعة االإ�سالمية، غزة، املجلد 3)، عدد )، �ص 75-53، 

005)م.
الر�سم  يف  القراآنية  القراءات  اختالف  اأثر  ال�سابق  الباحث  درا�سة  تناولت 
العثماين، فجاءت هذه الدرا�سة متخ�س�سة يف جانب حمدد اأال وهو اأثر اختالف 
القراءات يف الر�سم القراآين، ومل تتناول درا�سة الباحث اأثر ر�سم الكلمة القراآنية 
يف بيان املعاين والدالالت التف�سريية، يف حني بيَّنت درا�ستي املعاين والدالالت 
ويف  القراءات  يف  القراآنية  الكلمة  ر�سم  يف  والزيادة  احلذف  اأثر  من  التف�سريية 

غريها، وجاءت درا�ستي حمددة يف �سورة الكهف. 
خطة �لبحث:

ي�ستمل البحث على مقدمة ومبحثني وخامتة.
املقدمة: وت�ستمل على اأهمية املو�سوع واأهدافه ومنهج البحث وخطته.

�ملبحث �لأول: الر�سم العثماين، وي�ستمل على مطلبني:
�ملطلب �لأول: تعريف الر�سم القراآين لغة وا�سطالحا، واآراء العلماء فيه.

�ملطلب �لثاين: قواعد الر�سم القراآين ومزاياه.
�ملبحث �لثاين: الدرا�سة التطبيقية، احلذف والزيادة يف الر�سم القراآين واأثره 

يف بيان املعاين والدالالت التف�سريية يف �سورة الكهف، وي�ستمل على مطلبني:
�ملطلب �لأول: تعريف موجز ب�سورة الكهف.

�ملطلب �لثاين: احلذف والزيادة يف الر�سم االقراآين واأثرهما يف بيان املعاين 
والدالالت التف�سريية يف �سورة الكهف.
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املبحث الأول: الر�سم العثم�ين

و�سيتناول الباحث يف هذا املبحث تعريف الر�سم القراآين لغة وا�سطالحاً، 
وبيان اآراء العلماء يف حكمه والتزامه من حيث التوقيف واال�سطالح.

�ملطلب �لأول: تعريف �لر�سم �لقر�آين لغة و��سطالحا، و�آر�ء �لعلماء فيه.
�أوًل: تعريف �لر�سم �لقر�آين لغة و��سطالحا

اأحدهما  اأ�سالن:  الراء وال�سني وامليم  ابن فار�ص )ت:395هـ): )ر�سم)  قال 
االأثر، واالآخر �سرب من ال�سري. فاالأول الر�سم: اأثر ال�سيء. ويقال تر�سمت الدار، 
اأي نظرت اإىل ر�سومها. وناقة ر�سوم: توؤثر يف االأر�ص من �سدة الوطء. والثوب 
املر�سم: املخطط، ويقال اإن الرت�سم: اأن تنظر اأين حتفر، وهو كالتفر�ص. قال: تر�سم 
ال�سيخ و�سرب املنقار، ويقال اإن الرو�سم: �سيء جتلى به الدنانري، والرو�سم: خ�سبة 
يختم بها الطعام. وكل ذلك بابه واحد: وهو من االأثر، واأما االأ�سل االآخر فالر�سيم: 

�سرب من �سري االإبل))).
ومن املالحظ اأن املعاجم اللغوية ال تذكر ملادة الر�سم اأي معنى يتعلق بر�سم 
اإىل  لالإ�سارة  امل�سحف  خط  على  للداللة  الر�سم  ا�ستعمال  كان  فرمبا  امل�سحف، 
فظهر م�سطلح  عليه،  املحافظة  امل�سلمون على  الذي يحر�ص  القدمي،  االأثر  معنى 

)مر�سوم اخلط) و)مر�سوم خط امل�ساحف) و)الر�سم)))).
والر�سم ثالثة اأنواع: قيا�سي وعرو�سي وا�سطالحي، وهو الر�سم العثماين.

الر�سم القيا�سي: فهو ت�سوير اللفظ بحروف هجائية غري اأ�سماء احلروف مع    -(
ال�سالم  عبد  املحقق:  اللغة،  مقايي�ص  الرازي،  القزويني  بن زكرياء  فار�ص  بن  اأحمد  فار�ص،  ابن  ينظر:   -(

حممد هارون، دار الفكر، بريوت، 399)هـ -979)م، مادة)ر�سم)، )/394-393.
الهجري،  باملطلع  االحتفال  جلنة  تاريخية،  لغوية  درا�سة  امل�سحف  ر�سم  قدوري،  غامن  احلمد،  ينظر:   -(

العراق، ط)، 04)ه-)98)م، �ص56).
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تقدير االبتداء والوقف))).
لبحور  الوزين  التقطيع  عن  تنتج  األفاظ  من  يكتب  ما  العرو�سي:  الر�سم    -(
واأطر  العربية  معجمات  عن  وخارجة  لها  معنى  ال  األفاظ  تخرج  اإذ  ال�سعر، 

تداول الناطقني العرب))).
الر�سم اال�سطالحي )العثماين): وهو ر�سم امل�سحف بالو�سع الذي ارت�ساه    -3

عثمان -ر�سي اهلل عنه- يف كتابة كلمات القراآن وحروفه)3).
ثانيًا: �آر�ء �لعلماء يف حكم �لر�سم �لقر�آين و�لتز�مه

اختلف العلماء حول كون ر�سم امل�سحف توقيفًيا اأم ا�سطالحًيا، وهل يجوز 
خمالتفه بالر�سم االإمالئي اأم ال اإىل ثالثة اأقوال:

توقيفي، ال ي�سح خمالفته وال يجوز  امل�سحف  اأن ر�سم  يرى  �لأول:  �لقول 
فيه التغيري وال التبديل، بل هو من عند اهلل تعاىل، وا�ستدلوا على ذلك باأن النبي 
بهذا  القراآن  كتبوا  وقد  الوحي،  يكتبون  كتَّاب  له  كان  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى 
الر�سم، واأقرهم النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- على كتابتهم، وم�سى عهد النبي 
-�سلى اهلل عليه و�سلم- والقراآن على هذه الكتبة مل يحدث فيه تغيري وال تبديل، 
ثم جاء اأبو بكر -ر�سي اهلل عنه- فكتب القراآن بهذا الر�سم يف �سحف، ثم �سار 
يف  ال�سحف  تلك  فا�ستن�سخ  خالفته،  يف  عنه-  اهلل  -ر�سي  عثمان  حذوه  على 
النبي -�سلى اهلل  اأ�سحاب  الهيئة وال�سورة وال�سكل، واأقر  تلك  م�ساحف على 
عليه و�سلم- عمل اأبي بكر وعثمان -ر�سي اهلل عنهم-، وهو اإجماع من ال�سحابة 
ينظر: ال�سيوطي، عبد الرحمن بن اأبي بكر، همع الهوامع يف �سرح جمع اجلوامع، املحقق: عبد احلميد   -(

هنداوي، املكتبة التوفيقية، م�سر، 500/3.
ط)،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  اللغة،  فقه  يف  املف�سل  املعجم  معن،  عبا�ص  م�ستاق  ينظر:   -(

))4)ه-)00)م، �ص93.
البحوث  مكتب  حتقيق:  القراآن،  علوم  يف  العرفان  مناهل  العظيم،  عبد  حممد  الزرقاين،  ينظر:   -3

والدرا�سات، دار الفكر، بريوت، ط)، 996)م، )/55).
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على ذلك، ثم اأجمعت االأمة عليه بعد ذلك يف عهد التابعني واالأئمة املجتهدين، 
فيجب االلتزام به وال جتوز خمالفته))).

وقد نقل ابن املبارك عن �سيخه الدباغ يف كتابه االإبريز ما ن�سه: »ما لل�سحابة 
وال لغريهم يف ر�سم القراآن وال �سعرة واحدة، واإمنا هو توقيف من النبي -�سلى 
اهلل عليه و�سلم-، وهو الذي اأمرهم اأن يكتبوه على الهيئة املعروفة بزيادة االألف 
ونق�سانها الأ�سرار ال تهتدي اإليها العقول، وهو �سر من االأ�سرار خ�ص اهلل به كتابه 
ا  اأي�سً فر�سمه  معجز  القراآن  نظم  اأن  وكما  ال�سماوية،  الكتب  �سائر  دون  العزيز 

معجز«))).
اهلل  -�سلى  النبي  عن  توقيفًيا  لي�ص  العثماين  الر�سم  اأن  يرى  �لثاين:  �لقول 
االأمة  وتلقته  عنه-،  اهلل  -ر�سي  عثمان  ارت�ساه  ا�سطالح  هو  بل  و�سلم-،  عليه 
مالك  �سئل  اأ�سهب  قال  خمالفته،  جتوز  وال  به،  واالأخذ  التزامه  فيجب  بالقبول، 
فقيل له: اراأيت من ا�ستكتب م�سحفاً اليوم اأترى اأن يكتب على ما اأحدث النا�ص 
من الهجاء اليوم فقال ال اأرى ذلك ولكن يكتب على الكتبة االأوىل، قال اأبو عمرو 
وال خمالف له يف ذلك من علماء االأمة)3)، وذكر ال�سيوطي عن االإمام اأحمد قوله: 
وقال  ذلك«)4)،  غري  اأو  األف  اأو  ياء  اأو  واو  يف  االإمام  م�سحف  خمالفة  »يحرم 
البيهقي يف �سعب االإميان: »من كتب م�سحفا فينبغي اأن يحافظ على الهجاء الذي 
كتبوا به هذه امل�ساحف، وال يخالفهم فيه وال يغري مما كتبوه �سيئا فاإنهم كانوا اأكرث 
علماً، واأ�سدق قلباً ول�ساناً، واأعظم اأمانًة منَّا فال ينبغي اأن يظن باأنف�سنا ا�ستدراكاً 

ينظر: الزرقان، مناهل العرفان، )/)6).  -(
ينظر: ال�سلجما�سي، اأحمد بن املبارك، االإبريز من كالم �سيدي عبد العزيز الدباغ، دار الكتب العلمية،   -(

بريوت، ط3، 3)4)ه-)00)م، �ص87.
ينظر: الداين، عثمان بن �سعيد بن عثمان بن عمر اأبو عمرو، املقنع يف ر�سم م�ساحف االأم�سار، حتقيق:   -3

حممد ال�سادق قمحاوي، مكتبة الكليات االأزهرية، القاهرة، �ص9).
القراآن، املحقق:  االإتقان يف علوم  ال�سيوطي،  الدين  اأبي بكر جالل  بن  الرحمن  ال�سيوطي، عبد  ينظر:   -4

حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، ط)، 394)هـ-974)م، 69/4).
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عليهم«)))، ولذلك جعل االأئمة موافقة الر�سم القراآين �سرًطا لقبول القراءة، فقال 
ابن اجلزري))):

�ْسِم اْحِتَمااًل يَْحِوي َفُكلُّ َما َواَفَق َوْجَه نَْحِو... َوَكاَنِ للرَّ
حَّ اإ�ْسناداً ُهَو اْلُقراآُن... َفَهِذِه الثَّالثَُة االأَْرَكاُن َو�سَ

�لقول �لثالث: يرى اأن ر�سم امل�ساحف ر�سم ا�سطالحي ال توقيفي، ويجوز 
خمالفته بالر�سم االإمالئي. 

»كان اخلط  قال:  مقدمته حيث  ابن خلدون يف  الراأي  اإىل هذا  وممن ذهب 
العربي الأول االإ�سالم غري بالغ اإىل الغاية من االإحكام واالإتقان واالإجادة وال اإىل 
التو�سط ملكان العرب من البداوة والتوح�ص وبعدهم عن ال�سنائع وانظر ما وقع 
غري  وكانت  بخطوطهم  ال�سحابة  ر�سمه  حيث  امل�سحف  ر�سمهم  يف  ذلك  الأجل 
م�ستحكمة يف االإجادة فخالف الكثري من ر�سومهم ما اقت�سته ر�سوم �سناعة اخلط 

عند اأهلها«)3).
الر�سم  هو  امل�سحف  فر�سم  العلماء،  من  كثري  رده  �سعيف  راأي  وهو 
اال�سطالحي الذي تلقته االأمة بالقبول وتوارثته منذ زمن عثمان -ر�سي اهلل عنه-
، وفيه �سمان ل�سيانة القراآن الكرمي من التغيري والتبديل يف حروفه، ولو اأجيزت 
تغيري خط  اإىل  ذلك  الأدى  لكل ع�سر،  االإمالئي  باال�سطالح  الكرمي  القراآن  كتابة 
النظر يف  فيها وجهات  تختلف  االإمالء  قواعد  اإن  ثم  امل�سحف من ع�سر الآخر، 
البيهقي، اأبو بكر اأحمد بن احل�سني، �سعب االإميان، حتقيق: حممد ال�سعيد ب�سيوين زغلول، دار الكتب   -(
العلمية، بريوت، ط)، 0)4)ه، رقم احلديث:)678))، )/547، وينظر: ال�سيوطي، االإتقان يف علوم 

القراآن، 69/4).
ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يو�سف، َمْتُ »َطيرَِّبِة النَّ�ْسِر« يِف اْلِقَراَءاِت اْلَع�ْسِر، حتقيق: حممد متيم   -(

الزغبي، دار الهدى، جدة، ط)، 4)4) هـ -994)م، �ص)3.
984)م،  بريوت،  القلم،  دار  خلدون،  ابن  مقدمة  احل�سرمي،  حممد  بن  الرحمن  عبد  خلدون،  ابن   -3

�ص9)4.
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الع�سر الواحد، وتتفاوت يف بع�ص الكلمات من بلد الآخر.
ويف �سوء ما تقدم يتبني اأن الراأي الراجح هو الراأي الثاين القائل بوجوب 
اتباع الر�سم العثماين وال جتوز خمالفته، وهو ما ذهب اإليه جمهور علماء االأمة، 

منهم االإمامان مالك واأحمد، واأبو عمرو الداين والبيهقي وغريهم))).
�ملطلب �لثاين: قو�عد �لر�سم �لقر�آين ومز�ياه.

�أوًل: قو�عد �لر�سم �لقر�آين.
القراآين  للر�سم  قواعد  �ست  العلماء  ا�ستنبط  والتتبع،  اال�ستقراء  خالل  من 
وهي: احلذف، والزيادة، والهمز والبدل، والف�سل، وما فيه قراءتان فكتب على 
حمور  الأن  والزيادة؛  احلذف  قاعدتي  ببيان  هنا  الباحث  و�سيكتفي  اإحداهما)))، 

الدرا�سة قائم عليها.
والذي يحذف غالباً يف امل�ساحف من حروف الهجاء ثالثة: االألف، والواو، 
والياء املديتان، وهي التي تزاد اأي�سا. واإمنا اخت�ست هذه االأحرف باحلذف غالبا 
ن�ساأت هذه  التي  ما يدل عليها عند حذفها، وهو احلركات  لكرثة دورها، وبقاء 
فال  االإثبات  واأما  القيا�سي،  الر�سم  لقاعدة  خمالف  هو  فاحلذف  عنها،  االأحرف 

حاجة اإىل التن�سي�ص عليه جلريانه على القيا�ص)3).
يف  الواردة  املوا�سع  جميع  يف  النداء  ياء  من  حتذف  االألف  اأن  واخلال�سة 
القراآن الكرمي نحو: چ ڱچ، ومن هاء التنبيه نحو: چ ڻ چ، ومن لفظ اجلاللة 
چ ٺ چ ، ومن كلمة چ ڃ  چ، ومن لفظتي چ ڃ چو چ ېچ، وبعد الالم نحو 

چ ۈئ  چ: ، وبني الالمني نحو: چ ڑچ، ومن كل مثنى نحو: چ ڤچ، 

ينظر: الداين، املقنع يف ر�سم م�ساحف االأم�سار، �ص9).  -(
ينظر: ال�سيوطي، االإتقان يف علوم القراآن، 69/4).  -(

ينظر: املارغني، اإبراهيم بن اأحمد بن �سليمان، دليل احلريان على مورد الظماآن، دار احلديث، القاهرة،   -3
�ص66.
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ومن كل جمع �سحيح ملذكر اأو ملوؤنث نحو: چ ٱچ، چ گ چ ومن 
كل جمع على وزن مفاعل و�سبهه نحو: چ ڃ چ، ومن كل عدد نحو: چڃ چ، 

ومن الب�سلمة وغري ذلك اإال ما ا�ستثني من هذا كله))).
وحتذف الياء من كل منقو�ص منون رفعاً وجراً نحو: چ  ڱ ڱ ں چ، ومن 
چ  ٿ  چ  چ   چ  چ  چ  ٹ  چ  چ   ڱ  چ  چ  ڦ  الكلماتچ  هذه 

چٿ چ اإال ما ا�ستثني))).

چ،  پ  چ  چ و  ې  چ  اأخرى يف نحو:  اإذا وقعت مع واو  الواو  وحتذف 
وحتذف الالم اإذا كانت مدغمة يف مثلها نحو: چ ڳ چ، وچ ۀ چ اإال ما ا�ستثني)3).
وهناك حذف ال يدخل حتت قاعدة كحذف االألف من كلمة چ ٺ چ ومن 
چ ہ چ، وكحذف الواو من هذه االأفعال االأربعة نحو: چ چ چ، چ ڇ چ،  

چ ۈئ چ  چ وئ چ )4).

ثانيًا: مز�يا �لر�سم �لقر�آين))).
الداللة على القراءات املتنوعة يف الكلمة الواحدة بقدر االإمكان، وذلك اأن    -(
قاعدة الر�سم لوحظ فيها اأن الكلمة اإذا كان فيها قراءتان اأو اأكرث كتبت ب�سورة 

حتتمل هاتني القراءتني اأو االأكرث.
الداللة على املعاين املختلفة بطريقة تكاد تكون ظاهرة وذلك نحو قطع كلمة    -(
اأم يف قوله تعاىل: چ  ک  ک  ک  ک  گ  چ )الن�ساء: 09))، وو�سلها 
يف قوله تعاىل: چ وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ    چ )امللك: )))، اإذ كتبت هكذا 

ينظر: ال�سيوطي، االإتقان يف علوم القراآن، 69/4)-)7).  -(
ينظر: املرجع نف�سه، 70/4)-)7).  -(
ينظر: املرجع نف�سه، 4/)7)-)7).  -3
ينظر: املرجع نف�سه، 4/)7)-74).  -4

ينظر: الزرقاين، مناهل العرفان، )/57)-59).  -5
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اأم  فقط  م�سددة  واحدة  ميما  وكتابتهما  الثانية  يف  االأوىل  امليم  باإدغام  ن  اأمَّ
االأوىل يف الكتابة للداللة على اأنها اأم املنقطعة التي مبعنى بل وو�سل اأم الثانية 

للداللة على اأنها لي�ست كتلك.
الداللة على معنى خفي دقيق كزيادة الياء يف كتابة كلمة اأيد من قوله تعاىل:    -3
چ ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ    چ )الذاريات: 47)، اإذ كتبت هكذا {ِباأَْيٍد}؛ 

وذلك لالإمياء اإىل تعظيم قوة اهلل التي بنى بها ال�سماء واأنها ال ت�سبهها قوة على 
حد القاعدة امل�سهورة وهي: زيادة املبنى تدل على زيادة املعنى.

ڇ   چ  �سبحانه  قوله  ياء يف  الك�سرة  كتابة  مثل  اأ�سل احلركة  الداللة على    -4
ڇ  ڍ  چ)النحل: 90)، اإذ تكتب هكذا واإيتاءى ذي القربى ومثل كتابة 
اإذ   (45 االأعراف:  چ  ڄ   ڄ    ڄ    چ  �سبحانه:  قوله  يف  واوا  ال�سمة 
اأ�سل احلرف نحو ال�سالة  �ساأوريكم، ومثل ذلك الداللة على  كتبت هكذا 
والزكاة اإذ كتبا هكذا: ال�سلوة الزكوة ليفهم اأن االألف فيهما منقلبة عن واو.
تاء مفتوحة داللة على  التاأنيث  الف�سيحة مثل كتابة هاء  اللغات  اإفادة بع�ص    -5

ڭ  ڭ  ڭ   چ  �سبحانه:  قوله  ومثل  النوع.  لهذا  االأمثلة  تقدمت  وقد  طيئ  لغة 
الياء  بحذف  كتبت  چ)هود: 05))،  ۇ  ۇ    ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

هكذا ياأت للداللة على لغة هذيل.
بع�ص كلمات الر�سم القراآين غري مطابقة للنطق ال�سحيح يف اجلملة مما يحمل    -6
النا�ص على اأن يتلقوا القراآن من �سدور ثقات الرجال، وال يتكلوا على الر�سم 
األفاظ  من  التوثق  اإحداهما:  مزيتان،  الفائدة  هذه  حتت  ويندرج  العثماين، 
بر�سول  ال�سند  ات�سال  ترتيله وجتويده، والثانية  اأدائه وح�سن  القراآن وطريقة 
اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- وتلك خا�سة من خوا�ص هذه االأمة االإ�سالمية 

امتازت بها على �سائر االأمم.
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املبحث الث�ين: الدرا�سة التطبيقية، وت�ستمل على اأثر احلذف والزي�دة يف 
الر�سم القراآين يف بي�ن املع�ين والدللت التف�سريية يف �سورة الكهف، 

وي�ستمل على مطلبني:

�ملطلب �لأول: تعريف موجز ب�سورة �لكهف.
يف  وال�ستون  الثامنة  وهي  املف�سرين)))،  جميع  بقول  مكية  الكهف  �سورة 
ترتيب نزول ال�سور عند جابر بن زيد، وهي من ال�سور التي نزلت جملة واحدة، 
روى الديلمي يف م�سند الفردو�ص عن اأن�ص قال: نزلت �سورة الكهف جملة معها 
�سبعون األفاً من املالئكة، ُعدت اآيها يف عدد ُقراء املدينة ومكة مائة وخم�ساً، ويف 
عدد قراء ال�سام مائة و�ستا، ويف عدد قراء الب�سرة مائة واإحدى ع�سرة، ويف عد 
قراء الكوفة مائة وع�سرا، بناًء على اختالفهم يف تق�سيم بع�ص االآيات اإىل اآيتني ))). 
وقال ابن عبا�ص: نزلت الكهف مبكة بني )َهْل اأَتَاَك َحِديُث اْلَغا�ِسيَِة) والنحل، 
اأن�ص  وكذلك قال احل�سن وعكرمة)3)، َواأخرج الديلمي يِف ُم�ْسند الفردو�ص َعن 
َعن النَِّبي �سلى اهلل َعَلْيِه َو�سلم َقال: »نزلت �ُسوَرة اْلَكْهف جمَلة َمعَها �َسْبُعوَن األفا 

من امْلاََلِئَكة«)4).
املكية يف طريقتها  ال�سور  باقي  �ساأن  ف�ساأنها  لل�سورة  االأ�سا�سية  االأغرا�ص  اأما 
يف بناء العقيدة، وتر�سيخها يف القلوب والعقول من خالل ت�سحيح منهج النظر 

ينظر: ابن عطية، عبد احلق بن غالب االأندل�سي، املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز، حتقيق: عبد   -(
ال�سالم عبد ال�سايف حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، )ط))، 3)4)هــ-993)م، 3/3)5.

ينظر: ابن عا�سور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التون�سي، التحرير والتنوير، دار �سحنون   -(
للن�سر والتوزيع، تون�ص، 997)م، 5)/43).

االإقراء، حتقيق: د.  القراء وكمال  الهمداين، جمال  ال�سمد  بن عبد  ال�سخاوي، علي بن حممد  ينظر:   -3
املاأمون للرتاث، )ط))، 8)4) هـ -997)م،  العطيَّة، د. حم�سن خرابة، دم�سق، بريوت، دار  مروان 

�ص56.
اأبي  ال�سيوطي، عبد الرحمن بن  رواه الديلمي يف م�سنده، رقم احلديث )))68)، 75/4)، وينظر:   -4

بكر، الدر املنثور، ال�سيوطي، دار الفكر، بريوت، 357/5.
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الواردة يف  الق�س�ص  من خالل  ذلك جاء  وقد حتقق  القيم،  وت�سحيح  والفكر، 
ال�سورة.

�ملطلب �لثاين: �أثر �حلذف و�لزيادة يف �لر�سم ��لقر�آين يف بيان �لدللت 
�لتف�سريية يف �سورة �لكهف.

�أوًل: يف قوله تعاىل: چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ 
)الكهف: 7)). 

اأجمعت امل�ساحف على اإثبات الياء ر�سماً يف كلمة )املهتدي) فقط يف قوله 
)االأعراف:  چ  جئ    ی   ی   ی   ی   ىئىئ   ىئ   ېئ    ېئ   ېئ   چ  تعاىل: 

78))، وحذفت يف �سورة االإ�سراء يف قوله تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  
قوله  يف  الكهف  �سورة  ويف   ،(97 )االإ�سراء:  چ  ٺٺ      ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ  
تعاىل: چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  چ )الكهف:7))))).

وقد اختلف القراء يف قراءة )املهتد) يف �سورة الكهف، فقراأ املدنيان واأبو 
الياء  باإثبات  يعقوب  وقراأ  وقفاً،  وحذفها  و�ساًل  الياء  باإثبات  )املهتدي)  عمرو 
و�ساًل ووقفاً، ورويت عن قنبل من طريق ابن �سنبوذ، وقراأ الباقون )املهتد) و�ساًل 
اأبو من�سور )ت:370هـ): »من حذف الياء اكتفى بالك�سرة الدالة  ووقفاً)))، قال 

على الياء، َوَمْن َقَراأَ بالياء فهو االأ�سل«)3).
وال �سك اأن لر�سم الياء وحذفها اأثًرا يف بيان املعاين، ففي زيادة املبنى زيادة 
اأن  على  للداللة  الفعل  من  حرف  القراآين  التعبري  يف  يحذف  وقد  املعنى،  يف 

حممد  علي  املحقق:  الع�سر،  القراءات  يف  الن�سر  حممد،  بن  حممد  بن  حممد  اجلزري،  ابن  ينظر:   -(
ال�سباع، املطبعة التجارية الكبى ]ت�سوير دار الكتاب العلمية[، بريوت، )/)9).

ينظر: ابن اجلزري، الن�سر يف القراءات الع�سر، )/309.  -(
االأزهري، حممد بن اأحمد بن الهروي، معاين القراءات، مركز البحوث يف كلية االآداب، جامعة امللك   -3

�سعود، الريا�ص، ط)، ))4) هـ -)99)م، )/03).
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احلدث اأقل مما مل يحذف منه، واإن زمنه اأق�سر ونحو ذلك، فهو يقتطع من الفعل 
االإيجاز واالخت�سار  اأو يحذف منه يف مقام  للداللة على االقتطاع من احلدث، 
بخالف مقام االإطالة والتف�سيل، فاإذا كان املقام مقام اإيجاز اأوجز يف ذكر الفعل 
باأوفى  ذكره  بل  الفعل،  من  يقتطع  مل  التف�سيل  مقام  يف  كان  واإذا  منه،  فاقتطع 
بال�سياق  احلروف  كاملة  جاءت  االأعراف  �سورة  يف  املهتدي  فكلمة  �سوره)))، 
العادي وعلى وجه العموم، على خالف قراءة احلذف التي جاءت خم�سو�سة 
جاءت  الكهف  �سورة  ففي  الكرمي،  القراآن  يف  ذكرت  التي  املوا�سع  جميع  يف 
الهداية خم�سو�سة الأ�سحاب الكهف، وفيها داللة على �سرعة هداية اهلل �سبحانه 

وتعاىل لهم))).
باإثبات الياء عموم الهداية وكرثتها  اأفادت قراءة )املهتدي)  وعلى هذا فقد 
ال�سابقة  الكرمي  االآيات  �سياق  ذلك  يوؤكد  وما  الكهف،  الأ�سحاب  مداها  وطول 

لالآية، منها قوله تعاىل: چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇچ )الكهف: 3))، واأما قراءة )املهتد) بحذف الياء فدلت على �سرعة هداية 

اهلل �سبحانه وتعاىل لهم. 
ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ    ڱ   ڱ   چ  تعاىل:  قوله  ثانيًا: 
ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ)الكهف: 3) - 4)).

وردت كلمة )  ڱ) ب�سكلها غري العادي باألف زائدة مرة واحدة يف القراآن    -(
الكرمي كله يف هذه االآية من �سورة الكهف، فما الغاية واحلكمة يف ذلك؟

ومن املعاين والدالالت واحلكم التي ميكن اأن نتدبرها يف ذلك؛ اأن االآية قد 
تكون خم�سو�سة يف حق ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم-ب�سفته اأول امل�سلمني 
ط)،  بغداد،  النه�سة،  مكتبة  القراآين،  التعبري  يف  الكلمة  بالغة  �سالح،  بن  فا�سل  ال�سامرائي،  ينظر:   -(

006)م، �ص9.
ينظر: �سملول، اإعجاز ر�سم القراآن، �ص 7))-8)).   -(
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والدالالت  املعاين  ومن  ال�سكل،  بهذا  خم�سو�ساً  الكلمة  ر�سم  ياأت  اأن  فنا�سب 
التي ميكن اأن ن�ست�سفها اأي�ساً اأن يف زيادة االألف يف ر�سم الكلمة )  ڱ) زيادة 
-فوق كل م�سيئة، قال  يف التنبيه لهذا االأمر العظيم وهو اأن م�سيئة اهلل -عزَّ وجلَّ
باب  من  وهو   ،((9 )التكوير:  چ  ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   چ  تعاىل: 

الزيادة يف املبنى زيادة يف املعنى))).
قبلها،  ما  بك�سر  اجتزاًء  الياء  بحذف  امل�سحف  ر�سم  ر�سمت )  ے) يف   -(
واختلف القراء يف قراءتها بني احلذف واالإثبات، فقراأ نافع واأبو عمرو واأبو 
جعفر )يَْهِديَِني) باإثبات الياء بالو�سل دون الوقف، وقراأ ابن كثري ويعقوب 
الباقون )يَْهِديَِن) بحذفها و�ساًل  الياء و�ساًل ووقفاً، وقراأ  باإثبات  )يَْهِديَِني) 

ووقفاً))).
ومن املعاين والدالالت التي ميكن اأن نلم�سها من خالل اإثبات الياء وحذفها، 
الياء زيادة يف املعنى، فقد ورد يف �سبب نزول  باإثبات  اأن يف قراءة )يَْهِديَِني) 
االآية اأن ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- ملا �ساألته قري�ص عن امل�سائل الثالث، 
الروح، والكهف، وذي القرنني، ح�سبما اأمرتهم بهن اليهود، قال لهم ر�سول اهلل 
-�سلى اهلل عليه و�سلم-: غداً اأخبكم، بجواب �سوؤالكم، ومل يقل اإن �ساء اهلل، 
فعاتبه اهلل عز وجل باأن ا�ستم�سك الوحي عنه خم�سة ع�سر يوما، فاأرجف به كفار 
ياأتيه من اجلن، وقال بع�سهم:  اإن حممًدا قد تركه ربه الذي كان  قري�ص، وقالوا: 
قد عجز عن اأكاذيبه اإىل غري ذلك، ف�سق ذلك على ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه 
حممًدا  نبيه  عتاب  تعاىل  اهلل  اأراد  الذي  االأمد  انق�سى  فلما  منه،  وبلغ  و�سلم- 

-�سلى اهلل عليه و�سلم- اإليه، فجاءه الوحي من اهلل بجواب االأ�سئلة)3).

ينظر: املرجع ال�سابق، �ص38).   -(
ينظر: ابن اجلزري، الن�سر يف القراءات الع�سر، )/6)3.   -(

ينظر: ابن عطية، املحرر الوجيز، 494/3.  -3
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وعلى هذا فقد حُتمل قراءة من اأثبت الياء على اأن الر�سول -�سلى اهلل عليه 
و�سلم- كان بحاجة اإىل معرفة االآيات واالأدلة الإثبات �سدق نبوته، وال �سك اأن 
الياء يف )يَْهِديَِني)، واأما قراءة احلذف  اإثبات  فنا�سب  ي�ستغرق وقتاً طوياًل  هذا 
َفُتحمل على �سرعة طلب النبي-�سلى اهلل عليه و�سلم- ملعرفة اأجوبة االأ�سئلة التي 

طرحت عليه من ِقبل امل�سركني، خا�سة بعد فرتة من انقطاع الوحي عنه))). 
ثالثًا: قوله تعاىل: چ ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇچ )الكهف: 

.((5
القيا�سي،  الر�سم  غري  على  االألف  بزيادة  الكرمي  القراآن  يف  )ۆ)  ر�سمت 
ويرى ابن البناء املراك�سي )ت:))7ه) اأن زيادة االألف يف مائة؛ الأنه يف ا�سم ا�ستمل 
الوجود على كرثة مف�سلة مبرتبتني اآحاد وع�سرات، وهو ت�سعيف الع�سرة ع�سرة 
اأمثال الذي هو الت�سعيف الواحد ع�سرة اأمثال اإذا علم ذلك بالفعل يف الوجود 
وكان حقا ال �سك فيه، فاملائة اأ�سعاف االأ�سعاف للواحد ففيها تف�سيل االأ�سعاف 

مرتني لذلك زيدت االألف يف مائتني اأي�سا تنبيها على املرتبتني يف االأ�سعاف))).
ويرى الباحث اأن ر�سم )ۆ) باألف زائدة فيها داللة على زيادة يف املعنى، 
فهي تعب عن كرثة ال�سنني وطول املدة التي ق�ساها اأ�سحاب الكهف يف نومهم، 
فمعدل  الطبيعي،  النوم  يف  املعتادة  غري  املدة  زيادة  مع  يتنا�سب  االألف  فزيادة 
اأ�سحاب الكهف نوم غري معتاد، وهو  اأو بع�ص يوم، ونوم  النوم الطبيعي يوم 

خارج عن احلد املاألوف للنوم.
ی  ی  ی  ی       جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب   چ  ر�بعًا: قوله تعاىل: 
ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ     ڦ  ڦ   چ  مبچ )الكهف: 34)، ويف قوله تعاىل: 

ومرمي،  والكهف  االإ�سراء  �سور:  خالل  الع�سرمن  بالقراءات  القراآن  تف�سري  خمي�ص،  اآمال  حماد،  ينظر:   -(
ر�سالة ماج�ستري، اجلامعة االإ�سالمية، غزة، 006)م، �ص58).

ينظر: املراك�سي، عنوان الدليل من مر�سوم خط التنزيل، �ص64.  -(
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ )الكهف: 37).

من  االألف  بحذف  الكهف  �سورة  من   34 االآية  يف  �ساحبه  كلمة  ر�سمت    -(
اأُثبتت االألف يف االآية 37 من ال�سورة نف�سها، فما احلكمة  الكلمة، يف حني 

والغاية من ذلك؟
الق�سة  وهذه  اجلنتني،  �ساحب  ق�سة  عن  تتحدث  الكرمية  االآيات  �سياق  اإن 
من فرائد الق�س�ص التي ذكرت يف القراآن الكرمي، وتتلخ�ص يف ق�سة رجلني كانا 
لنف�سه،  ، واالآخر كان ظاملاً  باهلل عزَّ وجلَّ موؤمناً  اأحدهما كان  لبع�سهما،  �ساحبني 
وكان بينهما تال�سق وتقارب واألفة، فنا�سب حذف االألف ) جئ) للداللة على 
اأما يف االآية الثانية عندما اأف�سح �ساحبه عن كفره باهلل عزَّ  التقارب واالن�سجام، 
، واإنكاره للبعث، اأثبتت االألف يف )ڤ) للداللة على املفا�سلة واملفارقة  وجلَّ

العقدية، بني عقيدة االإميان وعقيدة الكفر.
اختلف القراء بني حذف االألف واإثباتها يف كلمة ) ىئ) من قوله تعاىل: چ  ىئ     -(
يئ   جب  حب  خب  مبچ، فقراأ نافع واأبو جعفر )اأنا اأكرث) باإثبات األف )اأنا) 

حني و�سلها ب)اأكرث)، وقراأ الباقون بحذفها حني الو�سل))).
)اأنا  االألف  باإثبات  القراءة  من  نتاأملها  اأن  ميكن  التي  والدالالت  املعاين  من 
اأكرث)، اأنَّ فيها داللة واإ�سارة اإىل مدى غرور الكافر وتفاخره على �ساحبه املوؤمن، 
وهذا من باب الزيادة يف املبنى زيادة يف املعنى، اأما قراءة احلذف )ىئ) فقد ت�سري 

اإىل �سدة مت�سك والت�ساق الكافر بالدنيا معتمداً يف ذلك على قوته وماله.
خام�سًا: قوله تعاىل: چ چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍچ )الكهف: 38).

ر�سمت )چ) يف الر�سم القراآين باإثبات االألف على اللفظ اأو ملعنى، وقد 
اختلف القراء يف قراءة )چ) بني احلذف واالإثبات، فقراأ ابن عامر واأبو جعفر 

ينظر: ابن اجلزري، الن�سر يف القراءات الع�سر، )/)3).  -(



(4

AWUJ - Issue (59) - June 2020جملة ج�معة الو�سل - العدد )59( - يونيو 2020

وروي�ص )لِكنَّا هو) باإثبات االألف بعد النون و�ساًل، وقراأ الباقون )لكنَّ هو) بغري 
األف و�ساًل، وال خالف يف اإثباتها يف الوقف اتباعاً للر�سم))).

وعلى هذا فحجة من اأثبت االألف: اأن االأ�سل فيه: )لكن اأنا) فحذفت الهمزة 
تخفيفا، فبقي )لكننا) فاأدغمت النون يف النون ف�سارتا نونا م�سددة، وحجة من 
حذفها و�ساًل: اأنه اجتزاأ بفتحة النون من االألف الت�سالها بالكالم، ودرج بع�سه 

يف بع�ص، واتبع خط ال�ّسواد يف اإثباتها وقفاً))).
ومن املعاين والدالالت واالأ�سرار التي حتملها ر�سم الكلمة يف القراءتني، اأن 
) بدون األف بيَّنت اإقرار الرجل املوؤمن بعبوديته لربه وبتوحيده هلل، اأما  قراءة )لكنَّ
قراءة )لكنَّا) باالألف فقد جاءت لتوؤكد وتبني مدى اإقراره الرجل املوؤمن بربوبية 

اهلل ووحدانيته، ومدى افتخاره بعبوديته له �سبحانه وتعاىل.
�ساد�سًا: قوله تعاىل: چ ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  

گ   گ  ڳ  ڳ  ڳچ)الكهف: 39).

القراء يف  اختلف  امل�سحف، وقد  الياء من كلمة )گ) يف ر�سم  حذفت    -(
اإثباتها وحذفها اأثناء القراءة، فقراأ اأبو جعفر واأبو عمرو وقالون واالأ�سبهاين 
عن ور�ص )تََريِن) باإثبات الياء و�ساًل دون الوقف، وقراأ ابن كثري ويعقوب 
و�ساًل  بحذفها  )تََرِن)  الباقون  وقراأ  ووقفاً،  و�ساًل  الياء  باإثبات  )تََريِن) 

ووقفاً)3)، وقد حذفت الياء من الر�سم اجتزاًء بك�سر ما قبلها)4).
ومن املعاين والدالالت واالأ�سرار التي حتملها ر�سم الكلمة يف القراءتني، اأن 

ينظر: املرجع ال�سابق، )/))3.  -(
ينظر: ابن خالويه، احل�سني بن اأحمد، احلجة يف القراءات ال�سبع، حتقيق: د. عبد العال �سامل مكرم، دار   -(

ال�سروق، بريوت، ط4، )40)هـ، �ص4)).
ينظر: ابن اجلزري، الن�سر يف القراءات الع�سر، )/6)3.  -3

ينظر: الداين، املقنع يف ر�سم م�ساحف االأم�سار، �ص39-38.  -4
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لتعب عن  هنا  والروؤية فجاءت  املعنى،  زيادة يف  فيها  الياء  باإثبات  )تََريِن)  قراءة 
روؤية علمية باالإ�سافة اإىل الروؤية الب�سرية؛ فالكافر يب�سر حال �ساحبه املوؤمن من 
بفقره من مقاله)))، ويف قراءة احلذف يف قراءة )تََرِن) جاءت  مظهره، ويعلمه 
من  املوؤمن  �ساحبه  على حال  الكافر  تعرف  �سرعة  وفيها  ب�سرية،  روؤية  لتعب عن 

هيئته الدالة على ذلك. 
ور�سمت )اأنْا) يف ذات االآية الكرمية يف قوله تعاىل:چ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ    -(
بزيادة االألف، واختلف القراء يف اإثباتها اأو حذفها اأثناء القراءة كما اأ�سرت 

�سابقاً.
ر�سم  خالل  من  القراءتان  حتملها  التي  واالأ�سرار  والدالالت  املعاين  ومن 
الكلمة القراآنية، اأن قراءة )اأنا اأقل) باإثبات األف، دلت على عدم خجل املوؤمن من 
قلة املال والولد وعدم اإنكاره للفقر، وهذا من باب املقابلة لغرور الكافر وتكبه، 
يف حني دلت قراءة )اأْنا اأقل) بحذف االألف على عدم اهتمام واكرتاث املوؤمن 

الحتقار الكافر له وتفاخره عليه، فهو على يقني تام بعدل اهلل وكرمه.
�سابعًا: قوله تعاىل: چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ   ہ  چ )الكهف: 40).

كتبت )ڱ) يف ر�سم امل�سحف بحذف الياء اجتزاء بك�سر ما قبلها)))، وقد 
اختلف القراء يف اإثباتها وحذفها اأثناء القراءة، فقراأ نافع واأبو عمرو واأبو جعفر 
)اأن يوؤتيني) باإثبات الياء و�ساًل، وقراأ ابن كثري ويعقوب )اأن يوؤتيني) باإثبات الياء 

و�ساًل ووقفاً، وقراأ الباقون )اأن يوؤتنِي) بحذفها و�ساًل ووقفاً)3).

اأحمد عبد املوجود، واآخرون، دار  البحر املحيط، حتقيق: عادل  ابن حيان، حممد بن يو�سف،  ينظر:   -(
الكتب العلمية، بريوت، ط)، ))4) هـ -)00) م، 3/6)).

ينظر: الداين، املقنع يف ر�سم م�ساحف االأم�سار، �ص39-38.  -(
ينظر: ابن اجلزري، الن�سر يف القراءات الع�سر، )/6)3.  -3
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ر�سم  خالل  من  القراءتان  حتملها  التي  واالأ�سرار  والدالالت  املعاين  ومن 
الكلمة القراآنية، ففي قراءة )اأن يوؤتيني) باإثبات الياء، دلت على زيادة يقني الرجل 
-فقد متنى على اهلل اأن يعطيه خرياً من  ال�سالح ب�سعة وامتداد عطاء اهلل -عزَّ وجلَّ
يوؤتني)  اأما قراءة )اأن  الدنيا، فجنة يف االآخرة،  اإن مل تكن جنة يف  الكافر،  جنة 
بحذف الياء، فقد دلت على �سرعة متني الرجل ال�سالح للجنة يف الدنيا قبل جنة 

االآخرة))).
ثامنًا: يف قوله تعاىل: چ ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب  

ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىتيت  جث  مث  ىث  يث   حج  مج   چ )الكهف: 45).

ر�سمت )ىت) على اجلمع يف جميع موا�سعها يف القراآن بحذف االألف، 
با�ستثناء مو�سوع واحد ذكرت فيه باإثبات االألف يف قوله تعاىل: چ ژ  ڑ  ڑ  
چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ک   گ  گ  گ  گ  ڳ   ک   ک   ک  

)الروم: 46). 
لراأينا  الدنيا،  للحياة  امل�سروب  املثل  تدبرنا ر�سم كلمة )ىت) يف هذا  ولو 
تنا�سباً عجيباً يف ر�سم الكلمة القراآنية بدون اإثبات االألف، ففي حذفها داللة على 
اأما يف  �سرعة الريح يف ذرها للنبات املته�سم، وهذا يوحي ب�سرعة زوال الدنيا، 
اإثبات االألف، وبعد  التي ر�سمت فيها كلمة )ىت) بدون  بقية املوا�سع االأخرى 
اأنها توحي بالرتابط والتما�سك واالن�سجام التام بني  ا�ستقراء االآيات الكرمية تبني 

النعم التي تاأتي بها الرياح كالب�سرى، والرحمة، وما اإىل ذلك.
اأما املعاين والدالالت التي حتملها ر�سم كلمة )ىت) باإثبات االألف، جاءت 
اإ�سالح  فوائدها:  فمن  اهلل،  باأمر  الرياح  بها  تاأتي  التي  والنعم  الفوائد  لتبني كرثة 
فاإن  الهواء  باإ�سالح  ومب�سرات  بها،  الفلك  وجريان  ال�سحاب،  واإثارة  الهواء، 

ينظر: حماد، تف�سري القراآن بالقراءات الع�سر، �ص76).  -(
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فاإنه  الفلك  االأمطار بعده، ثم جريان  الهبوب ثم  نف�ص  الهواء يوجد من  اإ�سالح 
ابتغاء  ثم  البحر  على  واإلقائها  ال�سفن  باإ�سالح  االآدمي  من  اختبار  على  موقوف 

الف�سل بركوبها))).
ڳچ  گ   گ   گ   گ   ک   ک    ک   ک   ڑ   ڑ   چ  تعاىل:  قوله  ثامنًا: 

)الكهف:66).
قبلها)))،  ما  بك�سر  اجتزاًء  الياء  بحذف  امل�سحف  ر�سم  يف  )گ)  ُكتبت 
واأبو  واأبو عمرو  نافع  فقراأ  القراءة،  اأثناء  اإثباتها وحذفها  القراء يف  اختلف  وقد 
جعفر )تعلمني) باإثبات الياء و�ساًل، وقراأ ابن كثري ويعقوب )تعلمني) باإثبات الياء 

و�ساًل ووقفاً، وقراأ الباقون )تعلمن) بحذف الياء و�ساًل ووقفاً)3).
نبي اهلل مو�سى -عليه  به  الذي حتلى  االأدب  الكرمية عن كمال  االآية  حتدثت 
ال�سالم-  -عليه  مو�سى  ال�سالم-،  -عليه  اخل�سر  من  العلم  طلب  يف  ال�سالم- 
طلب من اخل�سر على �سبيل التاأدب والتلطف، واأظهر ذلك يف قالب اال�ستئذان: 
العلم  منه غري  يطلب  اأنه ال  بني  توجهت، وكما  بليغاً حيث  اتباعاً  اأي  )ک  ک) 
بقوله: )ک  گ  گ)، وزاد يف التلطف باالإ�سارة اإىل اأنه ال يطلب جميع ما عنده 
ليطول عليه الزمان، بل اجلوامع منه لي�سرت�سد بها اإىل ال�سواب فيما يق�سده فقال: 
)گ  گ) وبناه للمفعول لعلم املخاطبني - لكونهم من اخلل�ص - باأن الفاعل هو 

اهلل �سبحانه وتعاىل، ولالإ�سارة اإىل �سهولة كل اأمر على اهلل عز وجل)4). 
وعلى هذا فاإن من املعاين والدالالت واالأ�سرار التي حتملها القراءتان اأن قراءة 

ينظر: الرازي، حممد بن عمر بن احل�سن بن احل�سني التيمي، مفاتيح الغيب، دار اإحياء الرتاث العربي،   -(
بريوت، ط3، 0)4)هـ، 5)/07).

ينظر: الداين، املقنع يف ر�سم م�ساحف االأم�سار، �ص39-38.  -(
ينظر: ابن اجلزري، الن�سر يف القرءات الع�سر، )/ 6)3.  -3

ينظر: البقاعي، اإبراهيم بن عمر، نظم الدرر يف تنا�سب االآيات وال�سور، دار الكتب العلمية، بريوت،   -4
5)4)ه، 4/)49.
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)تعلمني) باإثبات الياء بيَّنت زيادة حر�ص مو�سى -عليه ال�سالم- على طلب العلم، 
وهذا ما اأفادته زيادة الياء، فالزيادة يف املبنى زيادة يف املعنى، وهو يطلب مزيًدا 
من العلم، حتى لو ا�ستغرق ذلك وقتاً طوياًل، فهو مل يحدد مدة بعينها؛ الأن طلب 
العلم يحتاج اإىل ذلك، واأما قراءة )تعلمِن) بحذف الياء؛ فن�ست�سف منها رغبة 
مو�سى -عليه ال�سالم-ال�سريعة يف التعلم الفوري من اخل�سر مبجرد اأن وجده.

حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت  يت        جث   چ  تا�سعًا: قوله تعاىل: 
مث  ىث  يث  حج   چ )الكهف: 74).

باحلذف  امل�ساحف  يف  ر�سم  ما  ذكر  باب  يف  444هـ)  )ت:  الداين  ذكر 
اختلف  وقد  )ىت))))،  قوله  اخت�ساراً،  االألف  منه  حذفت  ما  ِذْكُر  واالإثبات، 
القراء يف اإثباتها وحذفها اأثناء القراءة، فقراأ ابن كثري، واأبو عمرو، ونافع، واأبو 
الباقون  وقراأ  الياء،  وتخفيف  الزاي،  بعد  األف  باإثبات  وروي�ص»زاكية«  جعفر، 

)زكّية) بحذف االألف، وت�سديد الياء))).
يقول االأزهري )ت: 370هـ): »الزاِكيَُة والزكية مبعنى واحدة، وهي: النَّف�ص 
النامية«)3)،  الَطاهرة  الزاكيَة:  القا�ِسية والق�سيَّة، ومعنى  ذْنًبا، ومثله:  جَتْن  التي مل 
و)زاكية) ا�سم فاعل من »زكي« مبعنى: طاهرة من الذنوب، و�ساحلة، الأنها �سغرية 
مل تبلغ بعد حّد التكليف، و)زكّية) �سفة م�سّبهة من )الزكاء) مبعنى الطهارة اأي�سا 
)4)، وذكر ابن زجنلة اأن الزاكية التي مل تذنب قط، والزكية التي اأذنبت ثم غفر 

وقال  دينة،  تقية  وزكية  نامية  قتادة:  وقال  طاهرة،  اأي:  زاكية  اآخرون:  وقال  لها، 
مثل عامل وعليم و�سامع  لغتان  الك�سائي: هما  منهم  اآخرون  بريئة، وقال  احل�سن: 

ينظر: الداين، املقنع يف ر�سم م�ساحف االأم�سار، �ص39-38.  -(
ينظر: ابن اجلزري، الن�سر يف القراءات الع�سر، )/ 3)3. وينظر: حمي�سن، حممد �سامل، الهادي �سرح   -(

طيبة الن�سر يف القراءات الع�سر، دار اجليل، بريوت، ط)، 7)4) هـ -997) م، 3/ 8).
االأزهري، معاين القراءات )/ 5)).  -3

ينظر: حمي�سن، الهادي، ) /38.  -4
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و�سميع اإال اأن فعيلة اأبلغ يف الو�سف واملدح من فاعل))).

اأن قراءة )زاكية):  تبينها القراءتان،  وعلى هذا فاإن املعاين والدالالت التي 
بيَّنت اأن مو�سى -عليه ال�سالم- اأنكر على اخل�سر قتل الغالم لكونه �سغرياً، ونف�سه 
طاهرة، وبريئة، و�ساحلة، الأنها مل تبلغ بعد حّد التكليف، وبينت قراءة )زكيَّة): 
مو�سى  اإنكار  يف  ومبالغة  �سدة  مع  لكن  االأوىل  القراءة  يف  االأول  املعنى  نف�ص 
-عليه ال�سالم- على اخل�سر قتل الغالم. و)زكيَّة) على وزن )فعيلة) وهي اأبلغ 

يف الو�سف واملدح من )زاكية) على وزن فاعل.

عا�سرً�: )ت�ستطيع) يف قوله تعاىل: چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈژ  ژ  ڑ     ڑ  ک       
ک  ک  ک  چ )الكهف: 78،) و)ت�سطع) يف قوله تعاىل: چ ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  

ی  ی    چ )الكهف: )8).

باإثبات  كاملة  االأوىل  االآية  يف  القراآين  الر�سم  يف  )ت�ستطع)  كلمة  ر�سمت 
حرف التاء، يف حني ر�سمت يف االآية االأخرى ناق�سة حرف التاء )ت�سطع)، فما 

احلكمة وال�سر يف ذلك؟
اأما  االأ�سل،  )ت�ستطع) جاء على  الفعل  االأوىل يف  االآية  التاء يف  اإن وجود 
حذفها يف الثانية جاء للتخفيف، وال�سر الذي ميكننا اأن ن�ستوحيه من اإثبات التاء 
برفقة  كان  ملا  ال�سالم-  -عليه  مو�سى  اأن  ذلك  الثانية،  من  وحذفها  االأوىل،  يف 
اخل�سر مر باإحداث غريبة، وغري مقبولة يف الظاهر، وخمالفة للواقع، وتدعو اإىل 
اأن يقتل  اأن يخرق �سفينة �ساحلة؟ وكيف له  االإنكار واالعرتا�ص، فكيف للخ�سر 
غالماً �سغرياً؟ وملاذا يبني جداراً لقوم بخالء دون اأجر؟ فكل ذلك ولَّد لديه زيادة 
والثقل  الهم  زيادة  مع  ليتنا�سب  الفعل  التاء يف  اإثبات  فنا�سب  نف�سًيا،  وثقاًل  هّم 
الر�سالة،  االأفغاين، موؤ�س�سة  القراءات، حتقيق: �سعيد  الرحمن بن حممد، حجة  ابن زجنلة، عبد  ينظر:   -(

بريوت، ط)، )40) -)98)م، �ص4)4.
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علل  وبعدما  االأحداث،  تلك  يف  ال�سالم-  -عليه  مو�سى  عا�سه  الذي  النف�سي 
اخل�سر ملو�سى -عليه ال�سالم- �سبب فعله لذلك زال الهم والثقل النف�سي لديه، 

فنا�سب ذلك حذف التاء من الفعل )ت�سطع)))).
مخ   چ  تعاىل:  قوله  يف  )حص)  يف  واإثباتها  التاء  حذف  ع�سر:  �حلادي 

جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض  چ )الكهف: 97).

ناق�سة  الكرمية  االآية  بداية  يف  القراآين  الر�سم  يف  )حص)  كلمة  ر�سمت 
حرف التاء، يف حني ر�سمت يف نهايتها كاملة احلروف )حص) فما احلكمة وما 

ال�سر يف ذلك؟
هو  واالأول  وا�سطاع،  وا�ستاع  »ا�ستطاع  708هـ):  )ت:  الغرناطي  يقول 
اإرادة  اأواًل بالفعل خمففاً عند  االأ�سل، ثم يحذفون اأحد احلرفني تخفيفاً، فجيء 
الفعل  باأ�سل  جيء  ثم  فوقه،  وال�سعود  ال�سّد  على  الظهور  على  قدرتهم  نفي 
م�ستوفى احلروف عند نفي قدرتهم على نقبه«)))، ومن املعروف اأن النقب واحلفر 
يحتاج اإىل جهد وقوة وطول وقت ومدة، فنا�سب ذلك اإثبات التاء ليتنا�سب مع 
طول الوقت واملدة، وذلك بخالف ال�سعود الذي يحتاج اإىل خفة و�سرعة يف 

احلركة، فنا�سب ذلك حذف التاء ليتنا�سب مع خفة احلركة يف ال�سعود. 

ينظر: اخلالدي، �سالح عبد الفتاح، لطائف قراآنية، دار القلم، دم�سق، ط)، ))4)ه-)99)م، �ص)5-  -(
.54

الغرناطي، اأحمد بن اإبراهيم بن الزبري الثقفي العا�سمي، مالك التاأويل القاطع بذوي االإحلاد والتعطيل يف   -(
توجيه املت�سابه اللفظ من اآي التنزيل، دار الكتب العلمية، بريوت، )/3)3.
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اخل�متة

وت�سمنت �أبرز �لنتائج و�لتو�سيات:
�أوًل: �لنتائج

اإن وجود كلمات قراآنية بر�سم خمتلف عن الر�سم القيا�سي ي�ستدعي الوقوف - )
والنظر اإىل اأن هناك اأمراً عظيماً يجب تاأمله وتدبره، ومن ثم الوقوف على 

اأ�سراره.
اإن وجود زيادة يف ر�سم حروف الكلمة عن الكلمة املعتادة يوحي بزيادة يف - )

فاإن زيادة املبنى  املعنى، فالزيادة يف املبنى يتبعها زيادة يف املعنى، كذلك 
ميكن اأن يوؤدي اإىل معنى الرتاخي، اأو التمهل اأو التاأمل والتفكر، اأو انف�سال 

اأجزائه، وهذا ما مل�سناه يف اأثناء الدرا�سة.
اإن وجود نق�ص يف ر�سم حروف الكلمة عن الكلمة املعتادة يوحي ب�سرعة - 3

على  يدل  رمبا  اأو  الفاعل،  على  وي�سارته  الفعل  وقوع  �سرعة  اأو  احلدث، 
انكما�ص املعنى و�سغطه، اأو تالحم اأجزائه وات�ساله، وهذا ما مل�سناه يف اأثناء 

الدرا�سة.
تبني من خالل الدرا�سة العالقة الوثيقة بني علم الر�سم والقراءات القراآنية، - 4

ومدى ارتباط بع�سهما ببع�ص، وقد عدَّ العلماء موافقة الر�سم العثماين �سرطاً 
من �سروط القراءة ال�سحيحة.

ثانيًا: �لتو�سيات
فما  القراآين،  الر�سم  علم  يف  والدرا�سة  البحث  ب�سرورة  الباحث  يو�سي 
واأ�سراره،  خفاياه  عن  والك�سف  العلم،  هذا  غور  �سب  اإىل  ملحة  احلاجة  زالت 

والوقوف على ِحَكمه وغاياته.
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